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RESULTADO PARCIAL DO EDITAL Nº 003/PRPI/UFCA - BOLSAS EMERGENCIAIS DESTINADAS A 
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO   

 

MATRÍCULA CPF RESULTADO PENDÊNCIAS 

2019100630 057.XXX.XXX-29 Pendente 

1) Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses da conta corrente 
DO PAI. Caso não possua, enviar declaração informando que não possui; 
2) Comprovante de conta bancária; 3) O candidato não está matriculado em 
disciplinas no PLE como previsto no item 4 do referido edital. Caso esteja 
matriculado em atividades (qualificação ou dissertação) no PLE, o 
requerente precisa anexar o e-mail enviado a coordenação que comprava a 
solicitação da matrícula em atividades durante o PLE. 

2019100541 048.XXX.XXX-73 Pendente 

1- ) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada DA IRMÃ 
ANA MAYRA: páginas contendo a assinatura do último contrato de trabalho 
com a página seguinte em branco; 2) declaração de que não exerce 
atividade remunerada DO PAI E DA MÃE (Anexo II); 3)O candidato não está 
matriculado em disciplinas no PLE como previsto no item 4 do referido 
edital. Caso esteja matriculado em atividades (qualificação ou dissertação) 
no PLE, o requerente precisa anexar o e-mail enviado a coordenação que 
comprava a solicitação da matrícula em atividades durante o PLE. 

200100295 026.XXX.XXX-07 Pendente 

1) enviar questionário socioeconômico para este processo seletivo, 
completamente preenchido, datado e assinado; 2- Conctracheques de 
MAIO E JUNHO DE 2020 DO CONJUGE; 3- Cópia da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social atualizada DO CÔNJUGE: páginas contendo a 
identificação com foto, a qualificação civil e o último contrato de trabalho 
assinado com a 
página seguinte em branco; 4) cópia de todas as páginas da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) DO CÔNJUGE referente 
ao exercício 2020 (ano calendário 2019) e o respectivo comprovante de 
entrega; 5- Declaração de não exercício de atividade remunerada (anexo II) 
DA ESTUDANTE. 

2019100560 060.XXX.XXX-46 Pendente 

1) Questionário socioeconômico contendo os membros do grupo familiar; 
Documentação civil e de renda do grupo familiar; 2) O candidato não está 
matriculado em disciplinas no PLE como previsto no item 4 do referido 
edital. Caso esteja matriculado em atividades (qualificação ou dissertação) 
no PLE, o requerente precisa anexar o e-mail enviado a coordenação que 
comprava a solicitação da matrícula em atividades durante o PLE.  

413843 788.XXX.XXX-68 Pendente 
 Para a filha: declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo 
II); Para a estudante: documento do veículo 

2020100310 600.XXX.XXX-62 Pendente 

Para a estudante e os irmãos: a) Cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social atualizada: páginas contendo a identificação com foto, a 
qualificação civil e o último contrato de trabalho assinado com a página 
seguinte em branco; b) declaração de que não exerce atividade 
remunerada (Anexo II);  
c) comprovante de recebimento do seguro desemprego (para quem perdeu 
emprego nos últimos seis meses); d) cópia de todas as páginas da 
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao 
exercício 2020 (ano calendário 2019) e o respectivo comprovante de 
entrega, se houver. 
Para o pai: a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
atualizada: páginas contendo a identificação com foto, a qualificação civil e 
o último contrato de trabalho assinado com a página seguinte em branco; b) 
apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural); c) declaração do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, constando a remuneração média 
mensal, o que produz, a identificação do proprietário (nome, CPF, RG e 
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endereço), a identificação da propriedade (área e endereço) e, caso não 
seja associado ao sindicato, preencher o Anexo VII deste edital 
No questionário, a renda da mãe é R$ 1065,00, mas nos contracheques, é 
menor. Explicar 

2020100070 036.XXX.XXX-03 Pendente 

Para a esposa: a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
atualizada: páginas contendo a identificação com foto, a qualificação civil e 
o último contrato de trabalho assinado com a página seguinte em branco; b) 
declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo II); c) 
comprovante de recebimento do seguro desemprego (para quem perdeu 
emprego nos últimos seis meses); d) cópia de todas as páginas da 
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao 
exercício 2020 (ano calendário 2019) e o respectivo comprovante de 
entrega, se houver. Para o estudante: a) Cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social atualizada: páginas contendo a identificação com foto, a 
qualificação civil e o último contrato de trabalho assinado com a página 
seguinte em branco; b) cópia dos 3 (três) últimos contracheques de 2020; c) 
cópia de todas as páginas da Declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) referente ao exercício 2020 (ano calendário 2019) e o 
respectivo comprovante de entrega, se houver.  

2019100603 047.XXX.XXX-83 Pendente 

1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: páginas 
contendo a identificação com foto, a qualificação civil e o último contrato de 
trabalho assinado com a página seguinte em branco - Mãe e irmã. 2. 
declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo II); Mãe e irmã. 
3. Documento moto 

2020100061 071.XXX.XXX-75 Deferido  Sem pendências.  

2020100132 057.XXX.XXX-84 Deferido  Sem pendências. 

2020100105 677.XXX.XXX-49 Pendente. 
1. Comprovante de recebimento da bolsa. 2. Documento Carro. 3. 
Comprovante de aluguel. 

2020100160 052.XXX.XXX-13 Pendente 

1- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: páginas 
contendo a identificação com foto, a qualificação civil e o último contrato de 
trabalho assinado com a página seguinte em branco- ESTUDANTE e MÃE; 
2- extrato do último mês de pagamento do benefício, constando nome do 
beneficiário, número, valor e tipo do benefício, disponível no site ou 
agências do INSS. (Não aceitaremos extratos bancários)- da MÃE; 3- 
Declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo II)- 
ESTUDANTE. 

2020100437 048.XXX.XXX-83 Pendente 

1- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: páginas 
contendo a 
identificação com foto, a qualificação civil e o último contrato de trabalho 
assinado com a 
página seguinte em branco- ESTUDANTE; 2- Cópia dos 3 (três) últimos 
contracheques de 2020- ESTUDANTE; 3- Certidão de Nascimento do Filho 
(A da filha foi enviada duas vezes.); 4- Recibo de aluguel da casa alugada; 
5- A candidata não está matriculada em disciplinas no PLE como previsto 
no item 4 do referido edital. Caso esteja matriculada em atividades 
(qualificação ou dissertação) no PLE, a requerente precisa anexar o e-mail 
enviado a coordenação que comprava a solicitação da matrícula em 
atividades durante o PLE. 

2019100828 842.XXX.XXX-72 Deferido  Sem pendências. 
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2019100194 065.XXX.XXX-03 Pendente 

1- Certidão de nascimento dos menores de idade (ou identidade): Mariza, 
Geise, George e Artur; 2- CTPS do pai, mãe, irmão Roberto, irmãs Rosana 
e Roziele e estudante; 3- Declarações agricultores (Anexo VII) da mãe e 
irmão Roberto; 4- Declaração que não exerce atividade remunerada do 
estudante, irmãs Rosana e Roziele; 5- Extrato do último mês de pagamento 
do benefício, constando nome do beneficiário, número, valor e tipo do 
benefício, disponível no site ou agências do INSS (Não aceitaremos 
extratos  
bancários) - do pai. 

2020100357 042.XXX.XXX-56 Pendente. 

A estudante deve enviar extrato do último mês de pagamento do benefício, 
constando nome do beneficiário, número, valor e tipo do benefício, 
disponível no site ou agências do INSS. (Não aceitaremos extratos 
bancários); O extrato por ser acessado no site "meu inss". 

2020100482 102.XXX.XXX-19 Pendente Anexar foto 3x4 

2020100197 061.XXX.XXX-86 Pendente. 

A estudante deve enviar de todos os integrantes do grupo familiar, inclusive 
da própria estudante:  
 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: páginas 
contendo a identificação com foto, qualificação civil e a primeira página do 
contrato de trabalho;  
b) declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo II);  
c) cópia de todas as páginas da declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) referente ao exercício 2020 (ano calendário 2019) e o 
respectivo comprovante de entrega, se houver. 

2020100099 063.XXX.XXX-63 Pendente.  

 
1- DA IRMÃ PALOMA E DO PRÓPRIO ESTUDANTE: páginas contendo 
último contrato de trabalho assinado com a página seguinte em branco da 
CTPS.  
 
2- DO PAI: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada: 
páginas contendo a identificação com foto, a qualificação civil e o último 
contrato de trabalho assinado com a página seguinte em branco;cópia de 
todas as páginas da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) referente ao exercício 2020 (ano calendário 2019)  
 
3- DA MÃE: páginas contendo último contrato de trabalho assinado com a 
página seguinte em branco da CTPS. cópia dos 3 (três) últimos 
contracheques de 2020; 

 

 

 

A interposição de recursos contra o resultado preliminar podem ser encaminhados pelo Forms até o dia 

07/09/2020. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: atendimento.prpri@ufca.edu.br 
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